4 mei herdenking

Tijdens de herdenking op 4 mei in Delfzijl, waarbij werd
stilgestaan bij de studenten, oud-studenten en zeevarenden
die in de Tweede Wereldoorlog tijdens het uitoefenen van
hun functie zijn gestorven, waren vanwege de regelgeving
omtrent het Corona virus enkel burgemeester Beukema
van de gemeente Delfzijl, vertegenwoordigers van de
vereniging van oud-studenten Abel Tasman en van Amasus,
teammanager Marchel Arling van Noorderpoort Energy &
Maritime, en Mila Arling aanwezig.
75 jaar herdenken, we hadden het ons allen heel anders
voorgesteld. Tijdens de voorbereidingen wees alles erop
dat we dit jaar een grootse herdenking zouden hebben, met
onder andere verhalen voorgedragen door de studenten van
Noorderpoort Energy & Maritime, en omdat het dit jaar een
lesdag was zouden alle studenten Zeevaart aanwezig zijn.
En tevens zou het vanwege de gemeentelijke herindeling,
de laatste keer zijn dat de herdenking plaatsvond met de
gemeente Delfzijl.
Tot halverwege maart……….het Corona virus en de
daaropvolgende intelligente lockdown.
Het programma zag er daardoor ineens anders en veel
soberder uit dan dat eenieder gewend gehoopt had. Na de
opening door Marchel Arling was er dit jaar dus geen verhaal
gerelateerd aan een door de school vastgesteld thema.

gestorven tijdens de oorlog. De huidige tweedejaars
studenten zeevaart van Noorderpoort zouden over een
aantal van hen een verhaal vertellen.
Hét verhaal vertellen. Juist daarom gedenken wij ieder jaar
bij het monument bij Amasus de 49 studenten en voormalige
zeevaart studenten die in de Tweede Wereldoorlog zijn
gestorven. Opdat wij niet vergeten.
Na de opening gingen de aanwezigen lopend naar het
monument voor de kranslegging.
De heer Hoekstra van de vereniging van oud-studenten gaf
de volgorde van de kranslegging aan. Na het leggen van de
kransen volgden de twee minuten stilte.
Aansluitend werd het gedicht bij het monument voorgelezen
door Mila Arling. Het was het voor eenieder bekende
gedicht wat ook op het monument is vastgelegd.

Laat hier
boven gemis en rouw,
boven de spring golf van herinneringen,
Het beeld verrijzen van de trouw,

In 2019, was het thema de vaarplicht juni 1940. In 2018, was
het thema de heer Felix Jans,die diende als matroos op de
Hare Majesteit Kortenaer, tijdens de slag om de Javazee.
2017 stond in het teken van de Moermansk route. En dit
jaar, 75 jaar na dato, zou het thema Studenten zijn. Onze
studenten, onze oud-studenten en zeevarenden die zijn

van hen die in de golf vergingen

Het voordragen van het gedicht vormde het einde van deze
sobere, maar plechtige en wellicht toch grootse herdenking.

Ontvallen leden
Dit half jaar hebben wij bericht ontvangen dat ons helaas vier leden zijn ontvallen.
Datum overlijden
12-17-2019
01-29-2020
02-13-2020
04-20-2020
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Naam lid
Thijs Dorama
Herman Betlem
Jan Hendrik Witterholt
Jaap Teekman

Leeftijd
88
78
93
70

Woonplaats
Leiden
Heerhugowaard
Groningen
Zwolle

Schooljaar
DZ 50-52
DZ 59-61
GN 50-51, 53
DZ BS 67/69
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